आर्थक
ि वर्ि २०७६/७७ का लार्ि
नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार र स्थानीय तहबीच बााँडफााँट हुने प्राकृर्तक स्रोतको रोयल्टीको ववतरण
सम्बन्धी र्सफाररस

राष्ट्िय प्राकृर्तक स्रोत तथा ववत्त आयोि
र्सिं हदरबार
काठमाडौँ
जेठ, २०७६

1. पृ्ठभूर्म
1) राष्ट्िय प्राकृर्तक स्रोत तथा ववत्त आयोिलाई नेपालको सिं ववधान, राष्ट्िय प्राकृर्तक स्रोत तथा ववत्त आयोि ऐन,
२०७४, अन्तर-सरकारी ववत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले सिं घ,
प्रदे श र स्थानीय तहबीच साविजर्नक ववत्तीय तथा प्राकृर्तक स्रोतको बााँडफााँट िदाि समष्ट्टित् ववत्तीय स्वास््य

(Macro-Fiscal Health) सुर्नष्टचत हुने िरी ववत्तीय समता (Fiscal Equity) कायम िने वृहत् ष्टजम्मेवारी प्रदान
िरे को छ। सिं ववधानले

यस आयोिलाई सरकारका तीन तहबीच बााँडफााँट हुने राजस्व, ववत्तीय समानीकरण

अनुदान, प्राकृर्तक स्रोतको रोयल्टी र सःशति अनुदानको आधार तथा वहस्सा र्नधािरण िने, सरकारका तीन तहले
र्लन पाउने आन्तररक ऋणको सीमा र्नधािरण िने, प्राकृर्तक स्रोतमा िररने लिानी र सोबाट प्राप्त प्रर्तफलको
वहस्सा र्नधािरण िने जस्ता ष्टजम्मेवारीहरू प्रदान िरे को छ।
2) अन्तर-सरकारी ववत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ७ मा ववद्युत, खानी तथा खर्नजजन्य, पवितारोहण, वन,
पानी र अन्य प्राकृर्तक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको ५० प्रर्तशत सिं घ, २५ प्रर्तशत सम्बष्टन्धत प्रदे श र बााँकी
२५ प्रर्तशत सम्बष्टन्धत स्थानीय तहमा बााँडफााँट िनुप
ि ने प्रावधान रहेको छ। यस प्रावधान अनुरूप आयोिले
आिामी आर्थिक वर्ि २०७६/७७ का लार्ि ववद्युत, खानी, पवितारोहण र वन क्षेत्रको रोयल्टीको प्रदे श र स्थानीय
तहबीच बााँडफााँट िने आधार र वहस्सा र्नधािरण िरी नेपाल सरकारलाई र्सफाररस िरे को छ।
2. सिं वैधार्नक तथा कानुनी व्यवस्था
1) नेपालको सिं ववधानको धारा २५१ को उपधारा १(ज): प्राकृर्तक स्रोतको पररचालन िदाि नेपाल सरकार, प्रदे श र
स्थानीय तहको लिानी तथा प्रर्तफलको वहस्सा र्नधािरणको आधार तयार िरी र्सफाररस िने।
2) नेपालको सिंववधानको धारा २५१ को उपधारा १(झ): प्राकृर्तक स्रोतको बााँडफााँट सम्बन्धी ववर्यमा सिं घ र प्रदे श,
प्रदे श र प्रदे श, प्रदे श र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरूबीच उठ्न सक्ने सम्भाववत वववादको ववर्यमा अध्ययन
अनुसन्धान िरी त्यसको र्नवारण िनि समन्वयात्मक रूपमा काम िनि सुझाव ददने।
3) नेपालको सिंववधानको धारा २५१ को उपधारा २: प्राकृर्तक स्रोतको बााँडफााँट िदाि सोसाँि सम्बष्टन्धत वातावरणीय
प्रभाव मूल्याङ्कन सम्बन्धमा आवयक अध्ययन र अनुसन्धान िरी नेपाल सरकारलाई र्सफाररस िने।
4) अन्तर-सरकारी ववत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ७: नेपाल सरकारले राष्ट्िय प्राकृर्तक स्रोत तथा ववत्त
आयोिको र्सफाररसमा प्राकृर्तक स्रोतको उपयोिबाट प्रभाववत हुने प्रदे श तथा स्थानीय तहलाई त्यसरी प्रभाववत
भएको अनुपातमा समन्यावयक रूपमा प्राकृर्तक स्रोतको रोयल्टीको बााँडफााँट िने।
5) अन्तर-सरकारी ववत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ७: नेपाल सरकार, प्रदे श र स्थानीय तहबीच सिं घीय
कानुनबमोष्टजम प्राकृर्तक स्रोतबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको बााँडफााँट िनि नेपाल सरकारले एक सिं घीय ववभाज्य कोर्
खडा िरी त्यस्तो रोयल्टीबाट प्राप्त रकम सो कोर्मा जम्मा िनुप
ि ने र सो कोर्को रकम नेपाल सरकारले वावर्िक
रूपले ववतरण िनुप
ि ने।
6) अन्तर-सरकारी ववत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को अनुसूची-४: नेपाल सरकार, प्रदे श र स्थानीय तहलाई ववतरण
िररने प्राकृर्तक स्रोतको रोयल्टीको बााँडफााँटको प्रर्तशत राष्ट्िय प्राकृर्तक स्रोत तथा ववत्त आयोिको र्सफाररसमा
नेपाल सरकारले प्रत्येक ५ वर्िमा पुनरावलोकन िरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन िरी हे रफेर िनिसक्ने।
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रोयल्टी शीर्िक

नेपाल सरकार

सम्बष्टन्धत प्रदे श

सम्बष्टन्धत स्थानीय तह

पवितारोहण

५०

२५

२५

ववद्युत

५०

२५

२५

वन

५०

२५

२५

खानी तथा खर्नज

५०

२५

२५

पानी तथा अन्य प्राकृर्तक स्रोत

५०

२५

२५

7) अन्तर-सरकारी ववत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ७ (३): प्राकृर्तक स्रोतबाट बााँडफााँट भई प्राप्त हुने
रोयल्टी रकममध्ये नेपाल सरकारले प्राप्त िने रकम सिं घीय सष्टञ्चत कोर्मा, प्रदे शले प्राप्त िने रकम सम्बष्टन्धत
प्रदे श सष्टञ्चत कोर्मा र स्थानीय तहले प्राप्त िने रकम सम्बष्टन्धत स्थानीय सष्टञ्चत कोर्मा जम्मा हुने िरी
उपलब्ध िराउनु पने व्यवस्था िरे को छ।
8) राष्ट्िय प्राकृर्तक स्रोत तथा ववत्त आयोि ऐन, २०७४ को दफा १४ को

उपदफा (२): राष्ट्िय प्राकृर्तक स्रोत

तथा ववत्त आयोिले प्राकृर्तक स्रोतको पररचालनबाट प्राप्त हुने प्रर्तफलको वहस्सा दे हायका आधारमा र्नधािरण िरी
नेपाल सरकारमा र्सफाररस िने-

▪

पररचार्लत प्राकृर्तक स्रोतको अवष्टस्थर्त,

▪

प्राकृर्तक स्रोतको पररचालनबाट प्रभाववत क्षेत्र,

▪

पररचार्लत प्राकृर्तक स्रोतउपरको र्नभिरता,

▪

प्रर्तफलबाट लाभाष्टन्वत जनसङ््या,

▪

प्राकृर्तक स्रोतमा आष्टित जनसङ््या,

▪

प्राकृर्तक स्रोतको सिं रक्षण र ददिो व्यवस्थापनमा सहभार्िता।

3. प्राकृर्तक स्रोतको रोयल्टी ववतरणमा आधार र वहस्साको र्नधािण िनि अवलम्वन िररएको माििदशिन तथा सीमाहरू
1) प्राकृर्तक स्रोतको रोयल्टीको बााँडफााँट िदाि अन्तर सरकारी ववत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को अनुसूची-४ को
प्रावधान अनुरूप समन्यावयक (Equity) को र्सद्धान्तलाई अवलम्वन िररएको छ। यसमा प्राकृर्तक स्रोत जुन
स्थानमा रहेको छ सो स्थानलाई ववशेर् लाभसवहत यसबाट प्रभाववत हुने क्षेत्र तथा आसपासका क्षेत्रलाई समेत
समेवटएको छ। यस अनुसार सम्बष्टन्धत प्रदे श र स्थानीय तह पवहचान िनिका लार्ि प्राकृर्तक स्रोत उपयोि भएको
क्षेत्रलाई पररयोजनाका मु्य क्षेत्र (ववशेर्िरी सिं रचनाहरू भएको क्षेत्र), मु्य क्षेत्रसाँि जोर्डएको क्षेत्र (ववशेर्िरी
पररयोजनाबाट प्रभाववत क्षेत्र) र वररपररको क्षेत्र (सामान्य प्रभाव पने क्षेत्र) िरी तीन भािमा ववभाजन िरी सो
अनुरूप स्रोतको बााँडफााँटको वहस्सा र्नधािरण िररएको छ।
2) अन्तर-सरकारी ववत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ७ अन्तिितको अनुसूची-४ मा स्थानीय तहमा सम्बष्टन्धत
स्थानीय तह र ष्टजल्ला समन्वय सर्मर्त उल्ले ख िररएको भएता पर्न ष्टजल्ला समन्वय सर्मर्तले सष्टञ्चत कोर्
सञ्चालन निने र नेपालको सिं ववधानले यसलाई अनुिमनकारी र समन्वयकारी भूर्मका मात्र प्रदान िरे काले
प्राकृर्तक स्रोतको रोयल्टीको बााँडफााँटमा ष्टजल्ला समन्वय सर्मर्तलाई समेवटएको छै न।

2

3) खानी तथा खर्नज पदाथिको हकमा ढु ङ्िा, र्िट्टी, बालुवाजस्ता नदीजन्य र्नमािण पदाथिहरूको सम्बन्धमा कानुनी
स्प्टता नभएको र यसको व्यवस्थापन आय ठे क्काको रूपमा स्थानीय तहले िदै आएकाले हाललाई यसबाट
प्राप्त आम्दानीलाई यस बााँडफााँटमा समावेश िररएको छै न।
4. प्राकृर्तक स्रोतको रोयल्टी ववतरणमा आधार र वहस्सा र्नधािणमा अवलम्वन िररएको ववर्धहरू
1) प्राकृर्तक स्रोतको रोयल्टी बााँडफााँटको लार्ि आयोिबाट िररएको अध्ययनका सुझावहरूलाई आधारको रूपमा
र्लइएको छ।
2) प्राकृर्तक स्रोतको रोयल्टी बााँडफााँटका लार्ि आयोिले तयार िरे को मस्यौदा आधारहरूका बारे मा सातै प्रदे शका
मु्य मन्त्री लिायत सबै मन्त्रीहरू र अन्य सरोकारवालासाँि छलफल िररएको र्थयो।
3) आयोिले तयार िरे को मस्यौदा आधारहरूमा सम्बष्टन्धत ववर्यित मन्त्रालयका सष्टचव र ववर्य ववज्ञहरूसाँि छलफल
िररएको र्थयो।
4) प्राकृर्तक स्रोत अवष्टस्थत रहेको प्रदे श र स्थानीय तहको त्याङ्क तथा अन्य वववरण अद्यावर्धक िररएको छ।
5) ववर्यित मन्त्रालयबाट तयार िररएको त्याङ्कलाई आधार मानी रोयल्टी बााँडफााँटको र्सफाररस िररएको छ।
आयोिले प्रयोि िरे को त्याङ्कको स्रोत दे हायअनुसार रहे को छःत्याङ्क

स्रोत

वनको क्षेत्रफल र अवष्टस्थर्त

वन तथा वातावरण मन्त्रालय (वन क्षेत्रको स्रोत सवे क्षण, २०१५)

जनसिं ्या र आष्टित जनसिं ्या

केन्रीय त्याङ्क ववभािको राष्ट्िय जनिणना, २०६८

वनको रोयल्टी

वन तथा भू-सिं रक्षण ववभाि

स्थानीय तहको क्षेत्रफल

नापी ववभाि र राष्ट्िय प्राकृर्तक स्रोत तथा ववत्त आयोि

ववद्युतको रोयल्टी

ववद्युत ववकास ववभाि

खानीको रोयल्टी

खानी तथा भू-िभि ववभाि

वहमाल र सोको आधार ष्टशववर रहेको स्थान

पयिटन ववभाि

पवितारोहणको रोयल्टी

पयिटन ववभाि

ववद्युत िृह रहेको स्थान र प्रभाववत क्षेत्र

ववद्युत ववकास ववभाि

5. प्राकृर्तक स्रोतको रोयल्टी ववतरणका आधार र वहस्साको र्नधािरणका आधारहरू
1) पवितारोहण
पवितारोहणको रोयल्टी बााँडफााँटका लार्ि र्लइएका आधारहरू र र्तनका लार्ि ददइएको भार यसप्रकार रहेको
छ:1. भौिोर्लक अवष्टस्थर्त

४० प्रर्तशत, जसमध्ये

क. वहमाल रहे को स्थानीय तह

६० प्रर्तशत

ख. वहमाल रहे को स्थानीय तहसाँि जोर्डएको र आसपासको क्षेत्र

४० प्रर्तशत

2. आधार ष्टशववर रहेको स्थानीय तह

१० प्रर्तशत

3. प्रभाववत क्षेत्रको क्षेत्रफल

२५ प्रर्तशत, जसमध्ये
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क. वहमाल रहे को स्थानीय तह

६० प्रर्तशत

ख. वहमाल रहे को स्थानीय तहसाँि जोर्डएको र आसपासको क्षेत्र

४० प्रर्तशत

4. प्रभाववत क्षेत्रको जनस्या

२५ प्रर्तशत, जसमध्ये

क. वहमाल रहे को स्थानीय तह

६० प्रर्तशत

ख. वहमाल रहे को स्थानीय तहसाँि जोर्डएको र आसपासको क्षेत्र

४० प्रर्तशत

2) ववद्युत
ववद्युतको रोयल्टी बााँडफााँटका लार्ि र्लइएका आधारहरू र र्तनका लार्ि ददइएको भार यसप्रकार रहे को छ:1. भौिोर्लक अवष्टस्थर्त

५० प्रर्तशत, जसमध्ये

क. मु्य क्षेत्र (ववद्युतका सिं रचनाहरू रहेको स्थानीय तह)

५० प्रर्तशत

ख. प्रभाववत क्षेत्र (पररयोजनाबाट प्रभाववत स्थानीय तह)

३० प्रर्तशत

ि. वररपररको क्षेत्र (पररयोजनास्थल वरपरको तल्लो र उपल्लो तटीय स्थानीय तह) २० प्रर्तशत
2. प्रभाववत स्थानीय तहको क्षेत्रफल

२५ प्रर्तशत, जसमध्ये

क. मु्य क्षेत्र (ववद्युतका सिं रचनाहरू रहेको स्थानीय तह)

५० प्रर्तशत

ख. प्रभाववत क्षेत्र (पररयोजनाबाट प्रभाववत स्थानीय तह)

३० प्रर्तशत

ि. वररपररको क्षेत्र (पररयोजनास्थल वरपरको तल्लो र उपल्लो तटीय स्थानीय तह) २० प्रर्तशत
3. प्रभाववत स्थानीय तहको जनसिं ्या

२५ प्रर्तशत, जसमध्ये

क. मु्य क्षेत्र (ववद्युतका सिं रचनाहरू रहेको स्थानीय तह)

५० प्रर्तशत

ख. प्रभाववत क्षेत्र (पररयोजनाबाट प्रभाववत स्थानीय तह)

३० प्रर्तशत

ि. वररपररको क्षेत्र (पररयोजनास्थल वरपरको तल्लो र उपल्लो तटीय स्थानीय तह) २० प्रर्तशत
3) वनको रोयल्टी:
(क) राष्ट्िय वनबाट प्राप्त हुने रोयल्टीः
नेपालको सिं ववधानको अनुसूची ६ मा भएको व्यवस्थाबमोष्टजम राष्ट्िय वन प्रदे श सरकारको क्षेत्रार्धकारर्भत्र परे को
र वन रोयल्टी सिं कलन हालका र्डर्भजन वन कायािलयहरूबाट हुाँदै आइरहे को छ। वन ऐन, २०४९ अनुसार
राष्ट्िय वन भन्नाले समुदायद्वारा ब्यबष्टस्थत सबै वनहरू तथा सरकारद्वारा व्यवष्टस्थत वन यसमा पदिछन्। राष्ट्िय
वनबाट सिं कलन भएको रोयल्टीको त्याङ्क स्थानीय तहहरू अनुसार नभई ष्टजल्लाित त्याङ्क मात्र उपलब्ध
भएको हुनाले हाललाई ष्टजल्लालाई नै आधार मानी प्रत्येक ष्टजल्लाबाट सिं कलन भएको रोयल्टीलाई सोही ष्टजल्लाको
स्थानीय तहहरूमा बााँडफााँट िनि उपयुक्त दे ष्टखन्छ। यसै िरी कुनै कुनै ष्टजल्लाबाट सिं कर्लत वन रोयल्टी रकम
अत्यन्तै न्यून दे ष्टखएको हुाँदा सो रोयल्टी बााँडफााँट िदाि कारोबार लाित (Transaction Cost) धेरै हुन िई सो
ष्टजल्लाका स्थानीय तहहरूलाई निण्य रकम मात्रै उपलब्ध हुने भएकाले सोको लार्ि दे हायबमोष्टजम िनुि उपयुक्त
हुन्छ:-

•

वनबाट सिं कलन भएको रोयल्टीवापत कुनै स्थानीय तहले रु. ५ हजारभन्दा कम मात्र पाउने अवस्थामा सो
स्थानीय तह रहे को ष्टजल्लाका सम्पूणि स्थानीय तहहरूको रोयल्टी हाललाई बााँडफााँट निरी स्थानीय ववभाज्य
कोर्मा सुरष्टक्षत रा्ने व्यवस्था राखी आिामी आर्थिक वर्िहरूमा बााँडफााँट िने उष्टचत हुने।
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एक ष्टजल्लाका सबै स्थानीय तहले रु. ५ हजारभन्दा बढी रोयल्टी प्राप्त िने भएमा हाल सिं कर्लत रोयल्टी

•

उपलब्ध िराउने।
राष्ट्िय वनको रोयल्टी बााँडफााँटका लार्ि र्लइएका आधारहरू र र्तनका लार्ि ददइएको भार यसप्रकार रहेको
छ:१. वनको अवष्टस्थर्त (वन रहे को स्थानीय तह)

२० प्रर्तशत

२. वनको क्षेत्रफल (स्थानीय तहमा रहेको वनको क्षेत्रफल)

४० प्रर्तशत

३. वन क्षेत्र रहेको स्थानीय तहको जनसिं ्या

२० प्रर्तशत

४. वनमा आष्टित जनसिं ्या (Leasehold Population)

१० प्रर्तशत

५. वनको सिं रक्षण र ददिो व्यवस्थापनमा सहभार्िता

१० प्रर्तशत

(क)

सिं रष्टक्षत क्षेत्रको रोयल्टी

नेपालको सिं ववधानबमोष्टजम सिं रष्टक्षत क्षेत्रहरू सिं घको अर्धकार क्षेत्रर्भत्र नै पने साथै सिं रष्टक्षत क्षेत्रहरूको क्षेत्रफल
कुनै पर्न स्थानीय तहहरूको क्षेत्रर्भत्र नपरी छु ट्टै Entity को रूपमा रहेका हुनाले यी क्षेत्रहरूबाट सिं कर्लत रोयल्टी
बााँडफााँट िदाि मध्यवती क्षेत्र घोर्णा भएका सिं रष्टक्षत क्षेत्र हरूको हकमा मध्यवती क्षेत्रको क्षेत्रफल र जनसिं ्या
लाई आधार मार्नने र मध्यवती क्षेत्र घोर्णा नभएका सिं रष्टक्षत क्षेत्रहरू (ढोरपाटन ष्टशकार आरक्ष, मनास्लु सिं रक्षण
क्षेत्र, अवपनप्पा सिं रक्षण क्षेत्र र कृ्णासार सिं रक्षण क्षेत्र) को हकमा यी सिं रक्षण क्षेत्रहरूलाई छु ने स्थानीय
तहहरूलाई आधार मानी बााँडफााँट िररएको छ।
सिं रष्टक्षत क्षेत्रको रोयल्टी बााँडफााँटका लार्ि र्लइएका आधारहरू र र्तनका लार्ि ददइएको भार यसप्रकार रहेको
छ:-

•

स्थानीय तहमा मध्यवर्ति क्षेत्रको अवष्टस्थर्त

१० प्रर्तशत

•

सिं रष्टक्षत क्षेत्रको मध्यवर्ति क्षेत्रको क्षेत्रफल

४० प्रर्तशत

•

सिं रष्टक्षत क्षेत्रको मध्यवर्ति क्षेत्रको जनसिं ्या

३५ प्रर्तशत

•

सिं रष्टक्षत क्षेत्रको सिं रक्षण र ददिो व्यवस्थापनमा सहभार्िता

१५ प्रर्तशत

4) खानी तथा खर्नज
खानी तथा खर्नजको रोयल्टी बााँडफााँटका लार्ि र्लइएका आधारहरू र र्तनका लार्ि ददइएको भार यसप्रकार
रहेको छ:1. भौिोर्लक अवष्टस्थर्त

५० प्रर्तशत, जसमध्ये

क. खानी उत्खनन् क्षेत्र भएको स्थानीय तह (Quarry Area)

६० प्रर्तशत

ख. खानी उत्खनन्का लार्ि अनुमर्त ददइएको क्षेत्र (Lease Area Location)

४० प्रर्तशत

2. अनुमर्त क्षेत्रर्भत्रको प्रभाववत क्षेत्रको क्षेत्रफल (Affected Area inside Lease Area) ३० प्रर्तशत
3. अनुमर्त क्षेत्रर्भत्रको प्रभाववत क्षेत्रको जनसिं ्या (Affected Population inside Lease Area)- २०%
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6. प्राकृर्तक स्रोतको रोयल्टी ववतरणमा आयोिका र्सफाररसहरू
क. मार्थ प्रस्तुत िररएका आधारहरूमा आर्थिक वर्ि २०७५/७६ मा उठ्नसक्ने रोयल्टीमध्ये प्रदे श र स्थानीय तहमा
उपलब्ध हुने रकम अनुसूचीहरूमा उल्लेख िररएको छ।
7. प्राकृर्तक स्रोतको रोयल्टी सम्बन्धमा आयोिका सुझावहरू:
1) राष्ट्िय प्राकृर्तक स्रोतको ववतरण, यसको उपयोि, लािानी र प्रर्तफलको वहस्सा सम्बन्धमा ववर्भन्न ऐनहरूमा
छररएका व्यवस्था भएको र यसबाट स्रोत व्यवस्थापनमा दद्वववधा उत्पन्न भएकाले नेपाल सरकारले राष्ट्िय
प्राकृर्तक स्रोतको लाभको ववतरण र लिानी सम्बन्धमा राष्ट्िय प्राकृर्तक स्रोत सम्बन्धी एकीकृत ऐन वा यस
सम्बन्धी सिं वहता कानुन बनाउनुपने।
2) अन्तर-सरकारी ववत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ७ को अनुसूची -४ को र्टव्य (१) मा सम्बष्टन्धत
स्थानीय तहमा ष्टजल्ला समन्वय सर्मर्त समेत समावेस भएकाले यसले अन्योलता र्सजिना िनिसक्ने र ष्टजल्ला
समन्वय सर्मर्तको भूर्मका समन्वयकारी भएकाले उक्त र्टव्यमा रहेको ष्टजल्ला समन्वय सर्मर्त हटाउन उपयुक्त
हुने।
3) पवितारोहण, ववद्युत, वन र खानी तथा खर्नजबाट सिं कलन भई बााँडफााँट भएको रोयल्टीको केही अिं श सोही क्षेत्र
(सम्बष्टन्धत पवितारोहण, ववद्युत, वन र खानी तथा खर्नज) मा लिानी िनुप
ि ने व्यवस्था िने।
4) पवितारोहणको रोयल्टीको वववरण सिं कलन िदाि ववर्भन्न स्रोतबाट फरक फरक वववरणहरू प्राप्त हुने िरे काले
पवितारोहणका लार्ि अनुमर्त ददइएका वहमालहरूबाट उठ्ने रोयल्टी र्नयर्मत रूपमा ववभाज्य कोर्मा जम्मा हुने
व्यवस्था हुनपु ने।
5) पवितारोहणको रोयल्टी बााँडफााँटको भार तय िनि लकर माििको वववरण महत्वपूणि दे ष्टखएकोले पवितारोहणको
क्रममा आधार ष्टशववरसम्म पुग्ने लकर माििको लम्बाइ, लकर मािि पार िनि लाग्ने समय र लकर माििमा
पने स्थानीय तह (हरू) सवहतको वववरण अद्यावर्धक िनुप
ि ने।
6) ववद्युत आयोजनाबाट उठ्नु पने रोयल्टी र्नयर्मत रूपमा राजस्व खातामा जम्मा नभएको कारणले उठ्नसक्ने
ववद्युतको रोयल्टी आर्थिक वर्ि अनुसार बजेट तयारी प्रयोजनको लार्ि ववश्लेर्ण िनि तथा प्रभाववत क्षेत्रलाई बााँडफााँट
िनि कदठन हुन जान्छ। हाल सञ्चालनमा रहेको धेरैजसो ववद्युत आयोजनाहरूको ववद्युत खररद िने र्नकाय नेपाल
ववद्युत प्रार्धकरण रहे को छ। ववद्युत उत्पादन िने सिं स्था/कम्पनीहरूले र्नयर्मत रूपमा रोयल्टी दाष्टखला/जम्मा
िनुप
ि ने र सो दाष्टखला/जम्मा निरे मा नेपाल ववद्युत प्रार्धकरणबाट हुने ववद्युत खररद वापत भ ुक्तानी िररने रकमबाट
रोयल्टी रकम कट्टा िरी सोझै ववभाज्य कोर्मा जम्मा हुने व्यवस्था हुनपु ने।
7) वन क्षेत्रको रोयल्टीको त्याङ्क स्थार्नय तहित रूपमा नभएकोले हाल रोयल्टीको बााँडफााँट िदाि ष्टजल्लालाई
आधार मार्नएको हुाँदा आिामी आर्थिक वर्िहरूमा स्थानीय तहित तथा वनको प्रकार अनुसारको त्याङ्क उपलब्ध
हुने व्यवस्था हुनपु ने।
8) प्रचर्लत वन कानुनमा रोयल्टीको पररभार्ा नभएकोले वन रोयल्टी पररभावर्त िरी ऐनमा समावेश हुनपु ने।
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